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Bij de samenstelling van dit leerwerkboek werd heel veel fotomateriaal gebruikt. Mochten er illustraties 
zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact op te nemen 
met de uitgeverij.
Kaftontwerp: Tim Konings (tings.be)
Figuurtje: Peggy en Marco Lachmann -Anke

Bij deze methode hoort:

Te bestellen bij de uitgever.
Meer info: www.tess.be

• Het leerwerkboek voor de leerling.
• Het bordboek voor de leerkracht. Op het bordboek vind je het ingevulde leer-

werkboek, jaarplan, didactische richtlijnen, doelstellingen, film- en  
fotomateriaal en een overzicht van de behaalde doelstellingen in de verschillende 
toepassingsgebieden.

• De doeactiviteit: maquette vakantiehuis.
• Het klasmateriaal: ‘Keuzeset nagels, schroeven en bits’. Eenmalig aan te kopen 

en steeds opnieuw te gebruiken. Deze keuzeset wordt ook in andere projecten 
gebruikt.
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Vakantiehuisje

1      Behoefte

1.1    Behoefte aan een woning

Iedereen “woont ergens”. Dat lijkt normaal. 
Maar om onder woorden te brengen wat met 
“wonen” bedoeld wordt, zijn diverse formule-
ringen mogelijk.  
Je eigen huis was je eerste ontdekkingsgebied. 
Je kwam erachter dat het huis een woonkamer 
had, een toilet, een badkamer, slaapkamers… 
Je ging langzaam begrijpen waarom er zo-
veel verschillende ruimtes zijn en waartoe ze 
dienen. 

1.2    De functie van een woning

Een woning heeft meerdere functies. De beschermende functie van de woning is in de 
moderne samenleving vanzelfsprekend geworden. De eerste bewoners, holbewoners,  
beschermden zich tegen:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

In onze moderne maatschappij is ons le-
ven van veel gemakken voorzien. Dit is een 
groot verschil vergeleken met het woon-
comfort van vroeger. We kunnen ons dan 
ook nauwelijks voorstellen hoe de mensen 
zich vroeger moesten behelpen. Wanneer 
wij ons willen wassen, stappen we onder de 
douche of in bad. Je moet de kraan maar 
opendraaien en er is water. 

Waar het op aan komt, is dat je erin slaagt om van je huis een “thuis” te maken, waar 
het goed is om met en voor mekaar te leven. 

Vroeger was de watervoorziening heel ge-
brekkig. De meeste vroege beschavingen 
haalden het water uit nabijgelegen meren of 
rivieren. Lang geleden kon dat nog zonder 
problemen: het water was toen nog helder. 
In de Middeleeuwen kon men water halen 
uit een gemeenschappelijke pomp die op 
een plein was opgesteld. Gas- of elektrisch 
licht was er nog niet. Bijna ieder huis had 
wel een olielamp of kaarslicht.in
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Toen de welvaart toenam verbond de mens 
ook andere functies aan de woning: een wo-
ning werd naast een verblijfplaats ook een 
ontspanningsruimte waar sociaal contact mo-
gelijk werd. Soms dient de woning ook als 
statussymbool.
Aan welke noden moet een moderne woning 
voldoen volgens jou? Welke ruimtes heeft 
deze woning daarvoor?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

1.3    Een vakantiewoning voor het gezin
Je ouders hebben je de opdracht gegeven om een vakantiehuisje te ontwerpen en de ma-
quette ervan te maken. 
Het huisje moet ontworpen zijn voor jouw gezinssituatie. 
De woning  moet voorzien zijn van het nodige comfort en een tuintje. De woning is een 
open bebouwing.  
Aangezien het een vakantiehuis is, wordt het niet permanent bewoond. 
Het huisje wordt gebouwd in een prachtige streek: de Hoge Venen. In de winter kan er  
geskied worden en tijdens de zomer kun je er lange wandelingen maken. 
Het huisje staat in een verkaveling, speciaal voor weekendhuisjes. 
Bestudeer het verkavelingsplan op pagina 29.
Welke percelen hebben jouw voorkeur? Motiveer je keuze?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.3.1  Wat zijn de verlangens van elk gezinslid?

Je ontwerpt een vakantiewoning speciaal voor jouw 
gezin. Verzamel zo veel mogelijk informatie bij je 
ouders, broers, zussen ... opdat je weet wat ze be-
langrijk vinden. Deze informatie zal je helpen bij het 
maken van de juiste keuzes. 
Welke vragen zal je stellen om een zo goed mogelijk 
beeld te hebben van hun behoeftes?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Schrijf hieronder de antwoorden op jouw vragen:

Bewoner 1     Naam: __________________         Leeftijd: ________ 

Behoefte: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bewoner 2     Naam: __________________         Leeftijd: ________ 

Behoefte: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bewoner 3     Naam: __________________         Leeftijd: ________ 

Behoefte: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bewoner 4     Naam: __________________         Leeftijd: ________ 

Behoefte: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bewoner 5     Naam: __________________         Leeftijd: ________ 

Behoefte: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________in
ki

jke
xe

m
pl

aa
r

in
ki

jke
xe

m
pl

aa
r



V
ak

an
tie

hu
is

je

8 9

2      Ontwerpen

• Wat bepalen de stedebouwkundige voor-
schriften van deze verkaveling?

• Welke materialen kan ik gebruiken om de 
woning te bouwen?

• Een woning bestaat niet uit 1 stuk, maar 
uit duizenden stukjes. Hoe zijn al deze 
onderdelen met mekaar verbonden?

• Welke tekeningen moeten gemaakt wor-
den?

• Welke symbolen gebruik je om te ontwer-
pen?

Zomaar aan het ontwerp van de vakantiewoning beginnen is geen goed idee. Je moet 
rekening houden met technische, administratieve en wettelijke eisen bij het bouwen van 
een woning. Je moet een antwoord vinden op volgende vragen:

2.1    Wat bepalen de stedebouwkundige voorschriften?

Door de ligging van de verkaveling en het specifieke doel van de woning, bepalen de 
stedenbouwkundige voorschriften dat de woningen niet hoger dan 3.5 m mogen zijn.
De ruimte tussen de verschillende vakantiewoningen moet min. 3 m bedragen. Dit om 
eventuele overslaande brand te vermijden en blussingswerken te vereenvoudigen.
Alle vakantiewoningen staan precies op 3 m van de rooilijn. Er mag geen garage in de 
woning of de tuin aanwezig zijn. De garages staan allen naast elkaar, buiten de verkave-
ling, langs de hoofdweg.
Alle vakantiewoningen hebben dezelfde afmetingen: lengte 12 m en breedte 8 m.

Je hebt nu heel wat gegevens verzameld. Deze helpen je bij het noteren van jouw speci-
fieke behoefte bij het tot stand brengen van je vakantiehuisje. Denk daarbij goed na.
Formuleer je onderzoeksvraag:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.3..2  Onderzoeksvraag

Nu ken je van iedereen zijn behoefte en verwachting omtrent de vakantiewoning. 
Hou dit blad goed bij, want je zal bij het ontwerpen verantwoorde keuzes moeten ma-
ken.

2.2    Materialen
Een huis dat alleen maar met gebakken klei, mortel en hout gebouwd wordt, is al lang 
verleden tijd. 
De eisen die gesteld worden aan de bouw van moderne woningen zijn de laatste decennia 
groter geworden. Denk maar aan de snelheid waarmee er gebouwd wordt, de verstrengde 
isolatie-  en ventilatienormen, het ecologisch aspect, het gebruik van groene energie e.d. 
Deze en veel andere eisen zorgen ervoor dat er nieuwe materialen bij de bouw van een 
huis gebruikt worden.

 Opdracht 1 ICT

Bekijk aandachtig de volgende filmpjes en vul de tekst in.

http://www.schooltv.nl/beeldbank
Titel: Prefab
In het zoekvenster: prefab, bouwen,  
constructie

Vroeger werd een huis ________________________________ op de bouwplaats gebouwd. 
Tegenwoordig wordt er steeds vaker met _________________________ onderdelen ge-
werkt.

Je praat bij dit soort constructies natuurlijk wel over precisiewerk. Het dak dat in de timmer-
fabriek gebouwd wordt, moet exact passen op de betonconstructie zoals deze op de bouw-
plaats is neergezet. Een goede  samenwerking tussen de _________________________ en de 
_________________________ uit de fabriek en de bouw van _________________________ 
op de bouwplaats is natuurlijk absoluut noodzakelijk. Maar zoals hier bij het plaatsen van 
een dak is die samenwerking ook van levensbelang.

http://www.schooltv.nl/beeldbank
Titel: Flexibel bouwen
In het zoekvenster: bouw, bouwen, flexibel
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Een huis bouwen in een fabriek is voor de technieker aangenamer dan buiten. Leg uit:

___________________________________________________________________________

Met speciaal vervoer worden de delen, ook wel ________________ genaamd, naar de 
bouwplaats gereden en daar op elkaar gezet.

Heb je het gebouw niet meer nodig, dan kun je het een andere bestemming geven.

2.2.1  Soorten materiaal

We onderscheiden 2 soorten materialen: enkelvoudige materialen en samengestelde ma-
terialen. Een samengesteld materiaal bestaat uit 2 of meerdere basismaterialen.
Materialen kunnen metalen of niet-metalen zijn.

Soorten 
materiaal Metaal Niet-metaal
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duraluminium = alumi-
nium + koper 
messing = koper + zink
brons =  koper + tin
roestvast staal = ijzer 
+ chroom + nikkel + 
koolstof

legeringen: mengsels van 
metalen

van dezelfde materialen

een lap stof van wollen 
draden

van verschillende materialen

MDF plaat
papier
gewapend beton
linoleum: kurk + hout-
meel + verf + hars + ...



natuurlijke materialen                 
die gegroeid zijn               

- wol
- leer
- hout            

die niet gegroeid zijn               
- natuursteen
- zand
- klei            

kunststoffen                

thermoplasten              
thermoharders              
elastomeren            
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lood
tin
koper
goud
wolfram
zilver
aluminium
kobalt
platina
cadmium

ijzer

In bovenstaande tabel vragen de kunststoffen wat uitleg: 
Thermoplasten: een materiaal van kunststof dat bij sterke verhitting zacht wordt, zoals  
polyvinylchloride (PVC), polystyreen (piepschuim), e.d.
Thermoharders: een materiaal van kunststof dat bij verhitting hard blijft, zoals polyester-
harsen, epoxyharsen, e.d.
Elastomeren: Een materiaal van kunststof met rubberachtige (soepele) eigenschappen, 
zoals EPDM-rubber (synthetisch rubber), neopreen (duikerspak), e.d.

2.2.2  Eigenschappen van materialen

Bijna alle materialen die in de vorige tabel beschreven zijn, worden in de bouwnijver-
heid gebruikt. De keuze van het gebruikte materiaal is afhankelijk van zijn eigenschap-
pen.

Stijfheid Hoe stijf is het materiaal of hoe makkelijk kan het materiaal buigen 
zonder stuk te gaan?

Elasticiteit Hoe ver veert een materiaal na buigen of trekken weer terug? Krijgt 
het materiaal zijn oorspronkelijke vorm terug?

Hardheid Hoe gemakkelijk kun je het materiaal bekrassen met een scherp 
voorwerp?

Bestandheid Waartegen is het materiaal bestand? Tegen hitte? Tegen oxidatie?

Geleidbaarheid Kan het materiaal makkelijk elektriciteit en warmte geleiden?

Sterkte

Hoeveel kracht heb je nodig om het materiaal te breken? Hoe ge-
makkelijk gaat het materiaal kapot?
 -  materiaalmoeheid door langdurig gebruik
 -  buigsterkte
 -  treksterkte
 -  druksterkte

Behandeling 
Onderhoud

Is er na het plaatsen een behandeling nodig? Hoe dikwijls moet 
deze behandeling herhaald worden? Welk onderhoud vraagt het 
materiaal? Hoeveel tijd vraagt dit? Hoeveel kost dit? Kan ik dit zelf 
uitvoeren?

Prijs - kwaliteit Ook je budget bepaalt je keuze. Sommige materialen zijn zeer 
duur in aankoop maar hebben een lange levensduur.

Esthetisch Een heel belangrijk aspect bij de keuze van materialen.in
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